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Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 

 

Vnitřní klasifikační řád pro OA 
 

1 Zásady klasifikace 

Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.  

Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního 

období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.  

2 Stupně hodnocení a klasifikace 

2.1 Prospěch 

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je hodnocen těmito stupni: 

1 - výborný 

2 - chvalitebný 

3 - dobrý 

4 - dostatečný 

5 – nedostatečný 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi 

nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené 

poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. 

Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní i písemný projev je 

správný, přesný, výstižný. 

Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat 

vhodné texty. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. 

Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle 

menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, 

při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Jeho 

ústní i písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je estetický 

bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.  

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí 

nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. 

Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků 

a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí 

hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je v celku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují 

chyby. V ústním i písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho 
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činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen 

samostatně studovat podle návodu učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění 

požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování 

osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. 

Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, 

myšlení není tvořivé. Jeho ústní i písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 

V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. 

Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.  

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho 

dovednost vykonávat intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování 

osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné 

chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. 

Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním i písemném projevu 

má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev 

mají vážné nedostatky a chyby nedovede žák opravit ani s pomocí učitele.  

2.2 Chování 

Chování žáka je hodnoceno těmito stupni: 

1 - velmi dobré 

2 - uspokojivé 

3 - neuspokojivé 

 

Kritéria pro jednotlivé stupně chování: 

Stupeň 1 (velmi dobré): 

 žák dodržuje ustanovení školního řádu a pravidla společenského chování  

 chová se a jedná slušně, taktně, zdvořile a ohleduplně, respektuje ostatní 

 ojediněle se dopouští drobných přestupků proti pravidlům školního řádu a požadovaného chování. 

Stupeň 2 (uspokojivé): 

 žák se opakovaně dopustí méně závažných přestupků proti školnímu řádu nebo pravidlům chování  

 dopustí se 1× závažnějšího přestupku 

 k výchovným opatřením přistupuje s projevenou snahou své jednání napravit nebo zlepšit své chování. 

Stupeň 3 (neuspokojivé): 

 žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu nebo pravidlům chování  

 svým chováním a jednáním negativně ovlivňuje soužití ve třídě nebo škole 

 opakovaně se dopouští závažnějších přestupků 

 výchovná opatření nepřijímá nebo je k nim apatický.  
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2.3 Celkový prospěch 

Celkový prospěch žáka je hodnocen: 

 prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném povinném předmětu žák hodnocen při celkovém hodnocení       

stupněm horším než chvalitebný, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi 

dobré 

 prospěl, není-li v žádném povinném předmětu žák hodnocen při celkovém hodnocení stupněm nedostatečný 

 neprospěl, je-li v některém povinném předmětu žák hodnocen při celkovém hodnocení stupněm 

nedostatečný. 

2.4 Hodnocení výsledků vzdělávání žáka 

a) Žáci se hodnotí ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu. 

b) Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět, v případě hodnocení praxe učitel pověřený 
vedením praxe. 

d) Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita 
práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje pouze na 
základě průměru klasifikace za příslušné období. 

e) Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu 
subjektivnímu ani vnějšímu. 

f) Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají při pedagogických radách. 

g) Učitelé zaznamenávají průběžně známky do evidenčního systému Bakaláři, před koncem klasifikačního období 
zapíší do ředitelem stanoveného termínu v Bakaláři výsledné známky. Výslednou známku potvrdí učitel 
podpisem na vytištěné pololetní statistice třídy, která se zakládá do katalogu třídy. 

2.5 Získávání podkladů pro hodnocení 

a) Metody, formy a prostředky pro získání podkladů pro hodnocení výchovně vzdělávacích výsledků a chování 
žáka: 

 soustavné sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 

 různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) 

 analýza výsledků činnosti žáka 

 hodnocení seminárních prací, odborných prací, referátů, domácích slohových prací apod. 

b) Pro celkové hodnocení musí žák získat v průběhu pololetí alespoň: 

 tři známky z různých druhů zkoušek při týdenní dotaci hodin 1–2 

 pět známek z různých druhů zkoušek při týdenní dotaci hodin 3–4 

 sedm známek z různých druhů zkoušek při týdenní dotaci hodin vyšší než 4. 

c) Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených výkonů:  

 po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě  

 výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací i praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů 

a současně předloží žákům jak ohodnocené zkoušky a práce tak metodu hodnocení.  

d) Ohodnocené písemné práce dané osnovami vrací žáci vyučujícímu, který je skartuje 1 rok po ukončení studia 
žáků. Rozhodnutí o ponechání nebo vrácení ostatních písemných prací a testů je v kompetenci vyučujícího. 

e) Kontrolní písemné práce dané osnovami se píší v termínu, který učitel stanoví předem a oznámí žákům 
alespoň s týdenním předstihem. 

f) V jednom vyučovacím dni lze psát pouze jednu písemnou práci danou osnovami. 

g) Učitel je povinen vést evidenci o každém hodnocení. 
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h) pro hodnocení výstupů praxe se využívá  

 u učební praxe hodnocení pracovních návyků, samostatnost, pečlivost, správnost výsledků, celková 

úroveň odevzdané práce 

 u odborné praxe hodnocení docházky do práce, zpráva z praxe, ve 4. ročníku odborná práce a obhajoba  

i) pro hodnocení praxe se využívá klasifikační stupnice 1 – 5, celková známka je průměrem jednotlivých známek 

Ve 4. ročníku jsou váhy jednotlivých součástí:  

1. Odborná práce (věcná, formální a jazyková stránka)  50 % 

2. Obhajoba odborné práce    40 % 

3. Docházka na praxi a zpráva z praxe   10 % 

Známku z odborné práce ve 4. ročníku navrhuje vedoucí učitel, schvaluje předmětová komise (zápis), známku 

z obhajoby uděluje jmenovaná komise 

3 Celkové hodnocení žáka 

a) Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky hodnocení z povinných předmětů, povinně volitelných předmětů, 

výběrových předmětů a chování, nezahrnuje hodnocení nepovinných předmětů. Stupeň celkového prospěchu 

se uvádí na vysvědčení. 

b) Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín a to tak, aby hodnocení za 1. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. 

Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí, na vysvědčení se u 

příslušného předmětu místo stupně hodnocení uvede slovo nehodnocen(a). Není-li žák hodnocen z povinného 

předmětu vyučovaného pouze v 1. pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl. 

c) Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín a to tak, aby hodnocení mohlo být provedeno nejpozději do konce září 

následujícího školního roku. Do té doby navštěvuje žák vyšší ročník. 

d) Žák, který nemohl být hodnocen v náhradním termínu nebo byl hodnocen nedostatečně, opakuje ročník. 

e) Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který na konci 

prvního pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná 

z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném 

ředitelem školy (poslední týden v srpnu, ve 4. ročníku poslední týden v červnu). Opravné zkoušky jsou 

komisionální.  

f) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných 

důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září 

následujícího školního roku.  

g) Komise žáka přezkouší neprodleně, nejpozději do deseti dnů. Výsledek přezkoušení oznámí ředitel školy žákovi 

(zástupci žáka) prokazatelným způsobem. 

h) Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního 

nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, 

nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušen 

(je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad). Komisionální přezkoušení se koná 
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nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem ne zákonným 

zástupcem nezletilého žáka. 

i) Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy, eventuálně odbor školství KÚ. Komise je tříčlenná, tvoří ji 

předseda, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu a přísedící. Klasifikační stupeň určí 

komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol. 

4 Komisionální zkoušky 

Konají se v souladu s § 6 vyhlášky 13/2005 Sb., o středním vzdělávání. 

5 Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.  

6 Hodnocení žáků v individuálním vzdělávání 

Podmínky a pravidla pro hodnocení se stanoví v individuálním vzdělávacím plánu. 
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6 Výchovná opatření 

Podle § 31 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) 

jsou výchovnými opatřeními:  

 pochvaly nebo jiná ocenění 

 kázeňská opatření. 

7.1 Pochvaly (jiná ocenění)  

V souladu s vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání, § 10, odst. 1, 2 může: 

 ředitel školy po projednání v pedagogické radě udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný 
projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou 
práci 

 třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících a po projednání 
s ředitelem školy udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za 
déletrvající úspěšnou práci. 

7.2 Kázeňská opatření 

Kázeňským opatřením je:  

 podmíněné vyloučení žáka ze školy  

 vyloučení žáka ze školy  

 další kázeňská opatření – napomenutí a důtky. 

7.3 Vyloučení žáka ze školy 

V případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem může 

ředitel rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy.  

V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. 

Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem 

nebo školním řádem může ředitel rozhodnout o jeho vyloučení.  

O podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění 

žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy 

provinění je klasifikováno jako trestný čin. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák přestává být 

žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den 

pozdější. 

V souladu s § 31, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání 

(školský zákon) se zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy vždy považují za závažné 

zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. 

7.4 Napomenutí a důtky 

V souladu s vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání, § 10, odst. 3, 5, 6 lze při porušení povinností 

stanovených školním řádem nebo při porušení obecně daných pravidel chování podle závažnosti tohoto porušení 

žákovi uložit: 

 napomenutí třídního učitele  

 důtku třídního učitele 

 důtku ředitele školy 
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Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit 

pouze po projednání v pedagogické radě. 

Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí či 

důtky (včetně důvodů) prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. 

Každé udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy 

(školní matriky). Udělení pochvaly a jiného ocenění z výše uvedených důvodů se může zaznamenat na vysvědčení za 

pololetí, v němž bylo uděleno. 

Za přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. 

 

 

 

 

 

 

Chotěboř 1. 9. 2011 

Ing. Drahomíra Pourová, 
ředitelka školy  


